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Θέμα :   Έκθεση Αυτοψίας  για την βιομηχανία παραγωγής τσιμεντόλιθων –  
ασφαλτομίγματος  και αφορά την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας μετά από επέκταση.  
 
Σχετ. : 
1. Την Α.Π. 3481/28-07-2017 αίτηση του φορέα της δραστηριότητας.  

 
Ο υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Κατ’ εφαρμογή (του  άρθρου  26) του Ν.3982/11  (ΦΕΚ  143Α/17-06-11) «Απλοποίηση της 
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δρ αστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03 -
02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την 
τροποποίηση  και την ανανέωση των αδειών,  την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση» και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης  
(σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14684/914/Φ15 ΦΕΚ3533Β/31 -12-2012, 
περί καθορισμού παραβόλων του  άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011 ) ,  διενέργησε  την  
29/08/2017 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία ,  
προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση  του εργοστασίου.  
                             
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

Βιομηχανία παραγωγής  τσιμεντόλιθων - ασφαλτομίγματος .   
 
Τοποθεσία:  Θέση ‘ ’Καναβάρι ‘ ’  τ.κ. της Δ.Ε. Θηβών του   Δ. Θηβαίων  – Π.Ε. Βοιωτίας. 
 
Επωνυμία: «ΛΑΤΩ ΑΤΕ ».  
 
Κατάταξη  :   -     ΣΤΑΚΟΔ 2008  :   23.61, 23.99. 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9η  της ΚΥΑ1958/2012):  Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012):    Μέση  Όχληση. 
- Δεν Εμπίπτει στις δραστηριότητες του Παραρτήματος της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014. 

 
ΑΦΜ  :  800377978            Δ.Ο.Υ:  ΘΗΒΩΝ 

 
 
 
 

     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:        Φίλωνος 35-39   /    Λιβαδειά        
Ταχ. Κώδικας  :  32100      
Πληροφορίες :    Κων/νίδης Μ. 
Τηλέφωνο :         22613 – 50335                                                                                                                                                                                                                                        
Τηλεομοιοτυπία:  22613 – 50337 
e-mail     : mkonstantinidis@viotia.gr 
       

 

            

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                              

  
Λιβαδειά:      01-09-2017 
Α.Π.:              3481 

          

 

ΚΟΙΝΟΠ.: 

1. ΛΑΤΩ  ΑΤΕ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ 
ΔΙΡΚΗΣ 31  - Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ  Π.Ε.Β. 
 
2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 
35100 – ΛΑΜΙΑ 
a.galanis@fthiotida.pste.gov.gr 
 

          
 

 ΠΡΟΣ.:  
 

«SEPTONA ΑΒΕΕ  » 

θέση ‘’Λύσια’’ Δ.Ε. Οινοφύτων του  

Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας. 
Τ.Κ.32011  -  Τηλ. 22620 31544. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ :  
 
Πρόκειται για την υφιστάμενη δραστηριότητα παραγωγής τσιμεντόλιθων με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΠΑΝ. 
ΧΑΡΕΜΗ ΟΕ που βρίσκεται στην θέση Κανάβαρι Δ. Θηβών, η οποία λειτουργεί με την  Α.Π. 1326/12-04-
2000 άδεια λειτουργίας αορίστου διάρκειας . Έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας η Α.Π. οικ.654/13-02-
2017 τροποποίηση της Α.Π. 1326/12-04-2000 α) άδειας λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα (με νέα 
επωνυμία ΛΑΤΩ ΑΤΕ) και β) άδεια εγκατάστασης λόγω επέκτασης. Με την Α.Π. 3481/28-07-2017 αίτηση 
ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε δικαιολογητικά και αιτήθηκε την έκδοση άδειας λειτουργίας της 
δραστηριότητας.  
 

 
 
Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
 
-   Η κτ ιρ ιακή  –  μηχανολογ ική  επέκταση  της  δραστηρ ιότητας  έχε ι  πραγματοπο ιηθε ί  

σύμφωνα με  τα  εγκεκρ ιμένα  σχεδ ιαγράμματα,   δεν  έχ ε ι  αποξηλωθε ί  σ το  σύνολό  του 

ο  παλ ιός  εξοπλ ισμός ,  δ ια τηρε ί τα ι  το  μ ί ξ ερ  τσ ιμεντοπρο ϊόντων κα ι  η  τα ιν ία  μ ί ξ ερ 

όπου κα ι  συνδέετα ι  με  την κεντρ ική  τα ιν ία  τροφοδοσ ίας .  

-   Υπάρχε ι  δ ιαβροχή  της  αυλής των αδρανών υλ ικών από περ ιμε τρ ικά μπέκ .  

-   Υπάρχε ι  σ τεγανή δεξ αμενή λυμάτων.  

-   Υπάρχε ι  σ τεγανή δεξαμενή  καθ ίζησης  γ ια  την  συγκ έντρωση των στραγ γ ιδ ίων της  

δ ιαβροχής όπου κα ι  θα  ανακυκλ ώνοντα ι  πλήρως .   

-  Η μονάδα  δ ιαθέτε ι  σακόφ ιλτρα  αυτοκαθαρ ιζ όμενα  κα ι  η  μεταφορά  του  υλ ικού   στα 

στάδ ια  της  παραγωγ ικής δ ιαδ ικασ ίας  γ ί νε τα ι  με  κλε ισ τές  τα ιν ί ες  –  σωληνώσε ις .   

-   Κατά  τα  λο ιπά τηρούντα ι  ο ι  όρο ι  κα ι  ο ι  περ ιορ ισμο ί  της  άδε ιας  εγκατάστασης .  

 

 
   
 

 
 
 
 
 
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση                                                        

Μ. Κων/νίδης 

Τ.Ε. Μηχ/κων Β’ 
 
 
 
 

Μ.Ε.Α. Π.Ε.Β. 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

 
 

              Χαρ. Ρουσέτης 
Ηλ/γος Μηχκος Π.Ε.  A’ 
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